
 

 

HojRock 2018 

Vi är som vanligt ett gäng som kör upp redan på onsdagen den 13/6  
Vi kommer att ha en följebil (buss) med alla förnödenheter med oss. 

Onsdag: 

Vi från syd som brukar hjälpa till med att arrangera på Victory Campen, kommer att anlända 
runt 15–16 tiden. 
Väl uppe, så ser vi se till att allt hamnar på plats, tills ni kommer. 

Där kommer att finnas: 
- Mingel- och frukosttält (60–70 pers). 
- Indiantältet till dom som inte har möjlighet att ta med eget (12 pers). 
- Kylskåp (för frukost) 
- Kompressor (blåsa upp madrasserna) och mycket mer. 

Torsdag: 
Går mest åt att njuta av alla återseenden och att välkomna och hjälpa alla goa Victory- och 
Indianvänner på plats. 
Framåt kvällen drar vi in på området och lyssnar på musik och kanske tar en bira eller två. 

Fredag: 
Då flyter man runt på området (mycket att titta och lyssna på). 
kl 19:00 är det dags för Victory Club Swedens mingelkväll. Vi samlas i mingeltältet, där 
klubben bjuder in på käk, bira eller vin till alla medlemmar.  
Efter minglet drar de flesta in på området och fortsätter att ha kul. 

Lördag: 
Klocka 12:00 rullar den stora mc kortegen in i Västervik, detta är en mäktig upplevelse som 
inte bör missas.  
Hela Västervik, går man ur huse för att titta på MC kortegen.  

Kl 14:00 händer dock det viktigaste, Victory Club Sweden har årsmöte. 
Mötet hålls i vårt stora mingel-tält på Victory Campen. Det är där du kan göra din röst hörd 
och hjälpa till att utveckla klubben. 

Efter årsmötet kommer de flesta nog att dra in på området igen och njuta av mer musik och 
bira. 

Söndag: 
Är egentligen den tråkigaste dagen, för då är det dags att packa ihop allt och ta farväl. Men 
väl hemma och allt är på plats, så brukar det kännas helt ok. 

 Viktigt:  
Anmälan: Det är av största vikt och ett måste, att ni svarar in och anmäler att ni kommer till 
mingel kvällen och årsmötet, så vi kan planera efter detta. 

vid frågor: ring Mats (Glasis, Sheriffen) Jönsson på 070 6874432 eller maila på 
mats.jonsson@victoryclub.se 


